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MOOALIDADE

PRAÇA BERTIÂRDO COELHO DE ALMEIDÂ NO 862. CENTRO -
CNPJ: 06.125.389/0001-88

EDIAL DE LICITAçÂo
SISTEMA REG|STRO DE PREçOS

M0DALTDADE pREGÃo PRESENCIAL- sRp Ne 012lz0zo
PROCESSO ADMINISTRATTVO N9. 202OO1O15

(Contratflçdo de empresa para fornecimento de equipamentos de inÍormática, através do SISTEMA DE
REGISTRO DE PREçOS, destinados ao atendímento das Secretarias da PreÍeintra do lrlunicípio de SAo
Bernardo - MA)

ABERTURA; 19 de fevereiro de 2020, às 08:00 horas,
Sala da Contissão Pertttatterrte de Liciiação n-a Pça Bet nartitr cr.rellto de Altueida 863 - Cerrtlo - São Bcrnaldo-

Ma.

A Prefeitura Municipal de São Bernardo, Estado do Maranhão, através do Pregoeira oficial designado pela

v Portaria de ianeiro de 2020, torna público, para conhecimento dos interessados. que se encontra aberto processo- licitatório, na modalidade PREGÃ0 PRESENCIAL sRP- PARA REGISTRO DE PREçO, ripo MENOR PREÇO
rrrrr.rÁnr.r uu r 
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n'3.555, de 08 de âgosto de 2000, âlterâdo pêlos Decretos no 3.693, de 20 de dezembro de 2000 e Lei
Complementar ne. 123/2006 e pela Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, subsidiariamente, e ainda, pelas
condições e exigências estabelecidas neste edital.

Os documentos de credenciamento, a declaraçâo de atendimento aos requisitos de habilitação, a proposta de
ÁFô.^. íô6r,ôl^h^ 1l ô..1^.,,môhrâ.ãa rla hahilitrnãn íôhr,^l^nô ?l ,lâr,Â.â^ nn anrlarora rrima

citado, até às 08:00 horas do dia 19 de fevaroiro de 2020, ou no primeiro dia útil subseqüonte, na hipótose de
não haver expediente naquela data, ocasião em que se dará início ao credenciamento dos licitantes e aos demais
procedimentos pertinentes.

1 - DO OBIETO

1.1 - O presente Pregâo Presencial - SRP tem como obreto a Contratâção, de empresa para fornecimento de
equipamentos de informática, através do sistema de registro de preços, destinados ao atendimento das
Secretarias da Prefeitura Municipais do MunicÍpio de São Bernardo, Estado do Maranhão.

2 - DOS ANEXOS

2.7 - Fazem parte integrante deste editâI, os anexos abaixo, sendo eles complementares entre si:

3 - DA PARTICIPAçAO

3.1 - Poderão participar da presente licitâção quaisquer empresas legalmente constituídas, do ramo de
atividade compatível com o obieto da licitação, conforme o item 6-Anexo I - Termo de Referencia e que se
apresentarem, até às 08:00 horas do dia 19 de fevereiro de 202O a Pregoeira, em sessão pública, no endereço
constante no preâmbulo deste edital:
a) os documentos de credenciamento, em separado dos envelopes 1e 2;
b) a declaração de que atende aos requisitos de habilitaÉo para participar do presente procedimento licitãtório,
conforme modelo anexo, em separado dos envelopes 1 e 2;
c) a proposta de preços (envelope 1);
d) os documentos de habilitação (envelope 2).

I
I

ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Formulário Padrão de Propostas de Preços;
ANEXO III - Modelo de Carta de Credenciamento;
ANEXO IV - Modelo de Declaração IEmpregador Pessoa lurÍdica];
ANEXO V - Modelo de Declaração para ME e EPP

ANEXO Vl - Modelo de Declaração que cumpre plenamente requisitos de habilitação;
ANEXo VII - Minuta de Contrato.
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3.2 - Não poderão participar desta llcitaÉo as emprcsas:

3.2.1 - cuja falênciâ tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e em
consórcios de empresas, qualquer que seia sua forma de co[stituição;
3.2.2 - que por qualquer motivo tenham sldo declaradas inidôneas por qualquer órgâo da Administração Pública,
direta ou indireta, Ferieral, Estaduai ou Municipal, regido peia Lei ne 8.titit5l93, salvo as iá reabiiitâdas.
3.2.3 - é vedada, a partir da habilitaçâo, a manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato com empresa
que venha a contratar empregado que seiam côniuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, do poder público
municipal.
3.2.4 - empresas que não tenham o CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) compatível com o
objetú da iicitação.

4 _ DO CREDENCIAMENTO

:-. 4.1 - No local, data e hora indicados no preâmbulo deste edital e Da presença do Pregoeira, será realizado o
credenciamento do interessado ou seu representante legal. Para tanto, obrigatoriamente, será necessária a

ãpr€sentaçâo dos scgüintes documcntos:

4.1.1 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em úgor, acompanhado da alteração/aditivo eventual da
gerência da sociedade, e demais que se achar pertinente, ou ato constitutivo consolidado, devidamente
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por açôes, acompanhado de
documentos de eleições de seus administradorês, quando o licitante for representado por pessoa que
o.rôr"râ.iâhôãrô rôãh. h^.1ôF ^.r. rrl -^--"^.,.n.1a act. ..hi^iâ.ã. it,ríAi-ã.

4.1.2 - Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida, podendo ser utilizado o

modelo anexo a este edital, estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à

formulação de lances verbais e a praticar todos os demais atos inerentes ao Pregão, acompanhada, conforme o

caso, de um dos documentos citados no subitem 4.1.1;

4.1.4, Para nns de confirmação de poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por
instrumento público, na hipótese de representação por meio de prepostos;

4.2 - O representânte da licitante presente à sessão deverá entregar a Pregoeira o documento de
credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e CNPf da empresa atualizado,
bem como a declaração de atendimento aos requisitos de habilitação, em separado dos envelopes "Proposta de

Preços" e "Documentos de Habilitação".

4.3 - Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentâdos em original, os quais farâo parte
do processo licitatório, por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, ou
conferido por membros da equipe de apoio, inclusive o Pregoeira no decorrer da sessão de licitãção, ou
publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade;

4.4 - A cada licitante que participar do certâme será permitido somente um representante para se manifestar
em nome do representado, desde que autorizado por docümento de habilitação Iegal, vedada à participaÉo de
qualquer interessado representando mais de um licitante.

4.5 A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o nâo
comparecimento do licitante ou de seu representante legalà sessão, inviabilizará a participação do (sJ licitante
(s) no certame. Neste caso, o (s) portador (es) dos envelopes poderá (ão) assistir apenas como ouvinte (s), não

4.1.3 - Comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante
apresentação de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa na 103 de 30 de
abril de 2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro dê Comércio - DNRC, a Certidão Simplificada e

específica do ano em exercício exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovâr seu enquadramento em um dos dois re8imes ou utilizar e se beneÍiciar do tratâmentov diferenciado e favorecido na presente licitâção, na forma do disposto na Lei Complementar nq 123. de

74/\?/Z006,COM DATA DE EMISSÃO A PARTIR DE MAIO DE 2011.
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podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observaçâo em ata ou mesmo de se manifestar ou interferir no
desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, Iacrando-o em seguida, uma vêz que citâdo documento sê encontra no recinto,
com o intuito de ampliar a disputa;

4.6 - Na ausência de credenciamento, serão mantidos os valores apresentados na propostâ escrita, para efeito
de ordenação das propostas e apuração do menor preço.

4.7 - recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permaneçam na sessão até a conclusão dos
procedimentot inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadência do direito ao recurso.

4.8 - Após o credenciamento, a Pregoeira declarará a abertura da sessão e não mais serâo admitidos novos
proponentes.

.- 5 - DA PROPOSTA DE PREçOS

A Pregoeira da PreÍeitura MunicÍpal de São Bernardo
Pregão Presencial SRP ne 012/2020
Processo Administrativo ne. 2 0200 707 5
Fattolana 1 - OPnOn<Ti nE OOC/'n< Írã,ã^.^.íd, ^,. aamo aamor al Ãa li.í.dâto o oâ.loro?^l

5.1.2 - preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:
a) ser daülografada ou impressa através de edição eleúônica de textos;
b) atender às especificações mÍnimas do obieto, conforme especificaçôes constantes do Anexo I;
c) conter marca em todos os itens, a cotação de preço unitário e global em real, incluídos todos os impostos, taxas
p demais cncarsos nêrlinêntês.
d) estar datada e assinada por pessoa iuridicamente habilitada, de aceitação tacita.
e) número do CNPI do proponente ou ainda da filial ou ouEo estabelecimento da licitante que emitirá a nota
fiscal referente a execuÉo do serviço ora licitado, indicafro essa, indispensável para efeito de empenho da
despesa e realização do pagamcnto nos termos destc edital;
5.2 - Não será aceita olerta de produto com cârâcterÍsticas diferentes das indicadas no Anexo I deste edital.

- 5.3 - A ao."."ntacão das propoitas implicará plena aceitagão. por parte da licitante. das condições estabelecidas
neste edital.
5.4 - os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento;
b) compreender todas as despesas incidentes sobre o objeto licitado, tais como impostos, tarifas, taxas, fretes,
seguros etc.;
c) a falta de assinatura e/ou rubrica na proposta poderá ser suprida pelo representante legal da licitante no
curso da sessão.
d) havendo divergência enFe valores em percentuais grafados numericamente e os grafados por extênso, serão
considerados válidos os valores por extensoj
e) indicação dos dados bancários da pessoa jurídica (agência, conta corrente e banco). A falta de tal informação,
poderá ser suprida posteriormente, caso o licitánte venha se sagrar vencedor do certame;
5.5 - o prazo de validade da propostâ será de 60 (sessenta) dias, a partir da data constânte no subitem 3.1;
5.6 - uma vez abertas as propostás, não serão admifidos cancelamentos, retiRcações de valores, alteraçôes ou
alternativas nas condições em especificações estipuladas. Não serão consideradas as propostâs que contenham
entrelinhas, emendas, rasuras ou borrões que não estejam ressalvados;
5.7 - o não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item, observadas as condições previstas no
subitem 14.6 e 14.7 deste edital, implicará na desclassificação do Iicitante.

6 - DA HABILITAçAO
A Pregoeíra da Prefeitura Municipal de São Bernardo
Pregão Presencíal SRP ne 072/2020
Processo Administrativo ne. 2 0200 1 O 1 5

I PM .FoLHAN'_ 
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5.1 - A proposta de preços deverá:
5.1.1 - ser apresentâda em envelope lâcrado, trazendo em sua parte externa dizeres como os seguintes:
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Envelope 2 - HABILITAçÃO (razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

6.1 - Todas as licitantes, inclusive as microempresas de pequeno porte, deverão apresentâr a documentação de
Habilitação que deverá ser entrêgue em 01 [uma) via, no ENVELOPE N O2, devidamentê fêchado e rubricado no
fecho, contendo os documentos determinados no item 7.3 deste edital.

6,2 Encerrada a etapa competitiva e ordenada as ofertas o Pregoeira procederá a abertura dos envelopes
contendo os documentos de habilitação da licitante que apresentou a melhor proposta, procedendo a sua
habilitação ou inabilitação.

6.3. - Relaüvos à habllitação ,urídicâ:
a) - Registru Coinet ciai, nu easr.r de etnpresa iiidividuai;
b)- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratãndo de sociedade
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando de documentos de eleição de seus
administradores;

r.-. b.1) os documentos em apreço deverão estar aconpanhados de todas as alterações ou da consolidação
respectiva;
b,2) Certidão Simplificada e [specífica da fUNTÂ COMERCIÁL
c) - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no paÍs, e

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim
o exigir.
e) - Alvará de localização e funcionamento - emitido pelo Poder Executivo Municipal.

d) CRf - Certincado de Regularidade do FGTS, com validade na data de apresentação da proposta,

e) CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistâs - CNDT, em cumprimento à Lei 12.44O /20ll e à
Resolufo Administrativa ne i.47OlZOiL, expedido peio portal do Tribunai Superior do Trabalho,
www.tsLjus.br/certidão, atualizado o art.z9, V da Lei 8.666/93.

6.3.2. QUÁLrFrCAçÂO rÚCUTCA:
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em caracterÍsticas com o

objeto da licitaÉo, mediante a apresentaçâo de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, devidamente reconhecida firma em cartório e acompanhado de nota fiscal.

6.3.3 - Relatlvos à qualiffcação econômico-financeirà:

a). Certidâo Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, ou de
execuÉo patrlmonlal, emlüda até ó0 (sessenta) dlas antes da data de entrega dos envêlopes.

b) Balanço Patrimonial e demonstrações conúbeis exigíveis nos termos da lei, que comprovem a boa situação
financeira do licitante, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios

$ O balanço deverá estar assinado por profissional deüdamente regular junto ao seu conselho de Classe e se

MODALIDADE

6.3.1 - Relâtivos à Regularidade Fiscal
a) Prova de lnscrição no Cadastro Nacional de Pessoas lurídica (CNPI);

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Federal, Estadual e Municipal, se houver relativo ou sede da
licitante, perünente ao seu ramo de atividade e compatÍvel com o objeto da licitação;
c) Prova de Regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicilio ou sede da licitante,
ôI ôrt.ra equivalente, na forma da lei;
c.1.) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal:

o Certidão Conjunta de Tributos Federais e quanto à Divida Ativa da União.
c.2) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Estadual:

. Certidão Negativa de Débito Fiscal (CND)

. Certidão Negativa de lnscrição na Divida Ativa.
c.3) faz parte da prova de regularidade com a Fazenda Municipa!

. Certidão quanto à Divida Ativa do Município
o Certidão Negativa de Débitos Fiscais relativos ao tributo ISSQN

I
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apresentar conforme abaixo: e comprovar a boa situação Íinanceira da empresa licitante será demonstrada
através de índice financeiro, utilizando a fórmu la abaixo, cuio o resultado deverão estar de acordo com os valores
estábelecidos:

ILC= Ativo Circulante > 1,0
Passivo Circuiante

ILG= Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo > 1,0
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

f.1) Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim
aptesentados:

I - publicados em Diário Oficial ou;
II - publicados em jornal de grande circulação ou;

\./ Ill - registrados naJunta Comercialdasede ou domicÍlio da licitante oui
IV - por cópia do Livro Diário autenticado pela lunta Comercial da sede ou domicílio da licitante na forma da [N

uEPo,Lc'r'síLu r\r5r5r, u uv dóvs(u ur
acompanhada obrigatoriamente dos Termos de Abertura e de Encerramento. Quândo for apresentado o originâl
do Diário, para coteio pelo Pregoeira, fica dispensada a inclusâo na documentação dos seus Termos de Abertura
e de Enceffamento do Livro em questão.

f.2) Quando o balanço patrimonial estiver encerado há mais de 03 (três) meses da data de apresentação dos
.l^-r,hôhr^. Ã^âôF.í -h.ôcôht.í-l^ 'trr.li'./l^.tÉr,á. d. r,.ri..ã^ .l. Ilnidlaô Ei.-.1 âô DâfârÂh.i1 íIlElD\ a^ mâc

do enceramanto, devendo indicar a data da etualizeção.

f.3) As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência deste item mediante
apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso.

f.4l Aôs dêmâis finôs sô.iêtáriô<. a Cômicsãn dp I icitarãn nndcrá snlicilar a anresêntacãn da cônia do te!-mô de
abertura e de encerramento do livro diário, deüdamente registrado pelo órgão de registro de Comércio, onde é

extraído o balanço patrimonial, para fins de comprovação das informações.

g) Certidão simplificada da funta Comercial do Estado do Maranhâo - IUCEMA, de acordo com o art 1e do decreto

_ na 21.040/2O05, para empresários e sociedades empresariais do Estado do Maranhão, referente a esse ano.

h) No caso em que a sede da Licitante seia em outra llnidade de Federação, terá que apresentar a certidão
simplificada da lunta comersial do Estado, sede da empresa.

h.1). Deverá conter o Selo da habilitação Profissional - DHP e/ou anexar o Certificado de Regularidade
Profissional, expedida pelo Conselho Regional, e dentro de sua validade.

6.3.4 - Os licitantes fornecedores deverão anexar no envelope de Habilitação (Documentâção Complementár),
declarações, devidamente assinadas pelo representante legal da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que:
a) Declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do ArL 3Z § 2e, da Lei 8.666/93
(modelo anexo)
a.1) No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC L23 /2006, possuir alguma
restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração;
b) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado (s) com menos de 18 anos, em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trâbalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dê
14 anos, nos termos do ArL 7q, )«XIII, da Constituição Federal e ArL 27, V, da Lei 8.666/93 (modelo anexo);
c) declarâção da própriâ empresa de que não existe em seu quadro de empregadog servidores públicos
exercendo funções de gerencia, administraçâo ou tomada de decisão. (modelo anexo);

h.2). Termo de abertura e encerramento.

I
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6.4 - os documentos necessários à habilitação deverão serem apresentados por qualquer processo de cópia
autenticada por cartório competente ou publicaçâo em órgão da imprensa oficial, observados sempre os
respectivos prazos de validade; não poderão ser em hipótese nenhuma autenticada por servidor desta Comissão.

6.5 - todos os documentos apresentâdos para habilitação deverão estar em nome do licitante, com o número do
CNPI e, preferenciaimente, com endereço respectivo, devendo ser observado o seguinte:

6.5.1 - se o licitante for a matriz todos os documentos deverâo estar com o número do CNPI da matriz, ou;

6,5,2 - se o licitante for a filiat, todos os documentos deverão estar com o número do CNPf da filial, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos
celiii aiizario, tieverttio, tiesta íuI riia, apleseii-ur' u r.locuiirerito coiiipi obatól io r.ie autur ização pala a ceniralizaçãu,
ou;

6.5.3 - se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem for a filial, os documentos deverão ser apresentados com
r-, o número de CNPI da matriz e da filial, simultaneamente;

u..r..r su'cwursPs"rcuusuacp,E§E,'rata\rururrru"ru,, "u,"u, u uu u,!r , uc [r'cr dquE'(is uu
que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz;

7 - DO PROCEDIMENTO

7.1 - No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou seus representantes
l--.i. r\ DF--^-i.. F^.ôh-F.í ^.,l^-"-ôhr^.,iô -íôâôF.iâhôãr^ â Àô.1.F.-ã^.-lô .rôh.iimôh+^ .^. rô^r'icit^..iô
llbqlJ'vlt!5w!iIglvlvw!lq

habilitaÉo, e os envelopes contendo as propostas de preços (envelope 1J e os documêntos de habilitação
(envelope 2);
7.2 - depois da hora marcada, nenhum documento e/ou proposta serão recebidos pelo Pregoeira, pelo que se
recomenda que todos os interessados em participar da licitação esteiam no Iocal designado 15 (quinze) minutos
antes do referido horário, bem como de propostas em documentâÉo que não se façam acompanhar de
rêhrêcantântê ílô li.itântê.lpviílâmêntê.rêÍlên.iâ.1ô
7.3 - após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos licitantes, serão abertos
primeiramente os envelopes contendo as propostas, ocaslão em que será procedida à verificaçâo da
conformidade das propostas com os requisitos estâbelecidos neste edital, com exceçâo do preço, desclassiÍicado-
se as incompatlveis;

u 7,4 - no curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item anterior, o autor da oferta
- de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 1070 (dez por cento] superiores àquela poderão fazer novos

lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, até a proclamação do vencedor;
7.4.1 - a oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao licitante, na ordem
decrescente dos preços;
7.4.2 - dos lances ofertados nâo caberá retratação;
7.5 - não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão os autores das
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que seiam os
preços oferecidos (havendo empate nesta condição todos participarão da etapa de lances verbaisJ;
7.6 - em seguida será dado inÍcio à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser
formulados de forma sucessiva, em valores disüntos e decrescentes;
7.7 - O Pregoeira convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a apresentar lances
verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor;
7.8 - a desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeira, implicará na manutenção do
último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostãs;
7.9 - caso não se realizem lances verbais por todos os licitantes, será veriÍicada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação;
7.1O - o êncerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeira, os licitântes
manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances;
7.11 - declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, O Pregoeira verificará a ocorrência do empate previsto no item 10.5 deste Edital, para em seguida,
examinar a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a

respeito;

I
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7.12 - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, 0 Pregoeira procederá à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitação apenas do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação
do atendimento das condições fixadas no edital;
7.13 - no caso dê inabilitação do proponente que tiver apresentâdo a melhor oferta, serão analisados os
documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo Iugar, e assim sucessivamente,
até que um iicitante, dentre aqueies que participaram da etapa de lances verbais, atenda às condiçôes fixadas
neste editâl;
7.14 - nas situações previstas nos subitens 7.9,7.|L e 7.13, O Pregoeira poderá negociar diretamente com o
proponente para que seja obtido preço melhor;
7.15 - verificado o atendimento das exiSências Rxadas neste edital, será classificada a ordem dos licitantes sendo
declarado vencedor e adjudicauário aquele que ocupar o primeiro lugar, sendo-lhe adjudicado o objeto do
cci tatrle;
7.16 - O Pregoeira manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes contendo os "Documentos de
Habilitação", durante prazo de validade das propostas (60 dias â contar da apresentação no certâme). Após, as
empresas poderão retirá - los no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos mesmos. Os licitántes

r-z que não se habilitarem para ofer:tar lances verbais poderão, ao encerramento da sessão, desde que não ha.1a

manifestâçâo de interposição de recurso administrativo, retirar seus respectivos envelopes;
dss'rÕ\rd Pr''u rtul-"d E PUr ruuus u5

licitántes presentes.

8 - DO RECEBIMENTO
8.1 - De acordo com a necessidade veriÍicada pela Secretaria requisitante" e se8uintes do Anexo I - Termo de
Referênciâ deste Edital-

9, . DO REGISTRO DE PREçOS
9.1 - O Sistema de Registro de Preços é um coniunto de procedimentos para registro formal de preços relativos
à prestáção de serviços e/ou aquisição de bens, para contratações futuras da Administração Pública;
9.2 - a Ata de Registro de Preços é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de compromisso
para a futura contratâção, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos participantes,
6çrnfnrms 35 disposições çontidas neste instrumentn cônvncatí1!"!n e nas respectivas p!.ôlnstas adrrzidas;
9.3 - órgão Gerenciador é todo órgâo ou enüdade da Administração Pública responsável pela condução do
conjunto de procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de
Registro de Preços;
9.4 - órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa do procedimcnto

- 
Iicil"atório para ReSistro de Preços, bem como integrante da futurà Ata de Registro de Preços;
9.5 - o Ôrgão Gerenciador do presente Registro de Preços será a Prefeitura Municipal de São Bernardo. através
da Secreta"ria Municipal de Administração; setor de Compras da Prefeitura Municipal.
9.6 - o presente Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses a contar da datá de assinatura e publicação
da respectiva Ata de Registro de Preços;
9.7 - â existência de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão
advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições;
9.8 - este Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizado por qualquer órgão da Administração
Pública Estadual, Federal e Municipal, independentemente da condiÉo de órgão participante do presente
certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador. O quantitâüvo decorrente das adesões à ata
de registro de preços não poderá exceder, na totalidade ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes, independentemente do número
de órgãos não participantes que, desde que devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das
exigências da legislação vigente;
9.9 - homologado o resultado da licitaÉo, a Gerência de Contratos da Prefeitura Municipal, respeitada a ordem
de classificação e a quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os particulares para assinatura
da Ata de Registro de Preços, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a qual se constitui em compromisso formal de
fornecimento nas condÍções estabelecidas, obsenr'ados os requisitos de publicidade e economicidade;
9.10 - a Atâ de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no arL 65, da Lei
8.666/e3.

10 - DO IULGAMENTO DAS PROPOSTAS

I
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10.1 - Esta licitação é do tipo MENOR PREÇO POR ÍTEM, em estrita observância do disposto no inciso V do arL
8o do Decreto n" 3,555/2000; 10.2 - serão desclassificadas as propostas que não atendam as exigências e
condições deste edital;
10.3 - será considerada mais vantájosa para a AdminisEação e, consequentemente, classificada em primeiro

Iugar, as propostâs que, saüsfazendo a todas as exigências e condições deste edital, apresente o preço máximo
aceirávei pela Ariministraçâo.
10.4 - havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostâs classificadas, após os lances verbais,
se for o caso, A Pregoeira procederá ao desempatg através de sorteio, na forma do disposto no § 2p do artigo 45
da Lei ne 8.666193;
10.5- será assegurad4 como critério de desempate, preferência de conEatação parâ as microempresas - ME e

empresas de pequeno porte - EPP, nos seguintes termos:
i0.5.1- erttetiric-se puÍ erupate aqucias situações cllr r.luc as pl opusLas àpi escntadas pelas rnict t-renrpt esas e

empresas de pequeno porte seiam iguais ou até 5olo (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada;
10.5.2- ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma;

V a) a microempresa ou empresa de pequeno Borte mais bem ctasstficada será convocada Bara apresentar nova
propostá no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
u, 

'rdu 
ulur r cfiuv d Lvrtu c@]du ud Íllt-, uEÍ'P' rsd \ru EOry' E5d \rE PcquEru Put rr, 'Ic 

rv' 
"rd

item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 10.5.1, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentádos pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se

encontrem nos intervalos estâbelecido no subitem 10.5.1, será realizado sorteio entre elas para que se
idenüfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;
,ll ^- hi-Ár--ô .l- -i^ -^^..-r--;^ ^^- .ô-õ^c ^rô!ricr^. h. l^tF. ".",iô.tô itôh ^ ^hiôr^ li.irá.i^ êôFá .,lirrAi^.,1^q, rre rrrr,vrlJÇ qq.rúv !!r.!q\àtgvrrvJ lerrrrvJ t/r!tlJrvJ

em favor da proposta originalmente vencedora do certamê;
e) o disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentâda por
microempresa ou empresa de pequeno porte;
10.5.3- no caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante, prevalecerá este
último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor uniúrio.

11 - DO DTREITO DE PET|ÇÃO

11.1 - No prazo de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostat qualquer pessoa
poderá tomar providências ou impugnar este instrumento convocatório, cuia petição deverá ser dirigida a

v Pregoeirâ;
11.1.1 - caberá a Pregoeira decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro] horas;
L1.1.2 - acolhida a petiçâo contra o ato convocatório, será designada nova datá para a realizagão do certame;
11.2 - declarado o vencedor do certamg qualquer licitânte poderá manifestar imediata e motivadamente a

intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será concedido o prazo de 03
(três) dias úteis para a apresentação das razões do recurso, podendo iuntar memoriais, ficando os demais
licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos;
11.3 - o(s) recurso[sJ, que não terá (ão) efeito suspensivo, será (ão) dirigido (sJ à autoridade superior, Prefeita
Municipal, por intermédio do Pregoeira, o qual poderá reconsiderar sua decisão, em 5 (cinco) dias úteis ou, nesse
período, encaminha-lo (s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaÉo e decisão, no mesmo
prazo;
11.4 - o acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento;
11.5 - decididos os recursos e constâtâda a regularidade dos atos procedimentáis, a autoridade competente
homologará o resultado da licitação, e autorizará, respeitada a ordem de classificação e a quantidade de
fornecedores.
11.6 - a falta de manifestação imediata e motivada do (s) licitante (s) na sessão importará a decadência do direito
de recurso e a adjudicagão do obieto da licitação pelo Pregoeira ao vencedor;

72 - DO PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado nos termos do contrato de fornecimento.
12.2 O pagamento será feito através da funcional programática do exercício.

I
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73, DAS PENALIDADÊS

13.1 A licitante vencedora que descumprir quaisquer das cláusulas ou condiçôes do presente Pregão ficará
suieitâ às penalidades previstas no arl 7a da Lei 1O52O/2002 bem como dos arts. 86 e 87 da Lei n0. 8.666/93.

13.2 - A recusa rio adjudicatário em atender quaiquer convocação previsu neste instrumento convocatório
sujeitará o mesmo as penalidades, garantida prévia defesa em regular processo administrativo, a ser conduzido
pela área competente desta Prefeitura Municipal, a saber:
a) decadência do direito de participar do pregão em tela;
b) outras penalidades na forma da Lei;

13.3 - o vallr icsüiüàrte da apiicação da riiuiia previsLr sel'á ct-rbladu peia via adrrrinisü ativa, devendtr se|
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da comunicaÉo, ou, se
não atendido, judicialmente, pelo rito e com os encargos da execução Íiscal, assegurado o contraditório e ampla
defesa;

13.4 - o licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, nâo mantiver a proposta, comportar-se
t'z(' u(L'd'dç.rúidr 

"duucIsrd"Éatcírtuuws"E'ltrPtrv'wuc!trdlcuEtrccr"Ptc
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitâção perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no Cadastro de fornecedores do MunicÍpio;

13.5 a não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1 acima, implicará decadência do
direitc à ccntretaç5c, sem p!-cjuízc das senções prcvist3s 3c!m3, senCo facult3Cc a Sccreh!"ia de.Administraçãc
da Prefcitura Municipal convocar os licitantes remanoscêntês na ordem de classificação, para prestaçâo do
serviço ora licitado ou revogar a licitação.

13.6 Demais penalidades êm sançôes sujeitas para quem descumprir quaisquer condições ou exigências deste
edital e/ou seus anexos estão disciplinadas no item 9 " DAs SANçÕEs", do Anexo I deste edital

14 - DAS DISPOSTçÕES FINATS

14.1 - Após a dectaração do vencedor da licitáÉo, não havendo manifestaÉo dos licitãntes quanto à intenção
de interposição de recurso, O Pregoeira adjudicará o obieto licitado, que posteriormente será submetido à

homologação pela Prefeitá Municipal;
\-, 14.1.1 - no caso de interposiÉo de recurso(s), após proferida a decisão quanto ao mesmo, a autoridade

incumbida da decisão adjudicará o obieto licitádo:
14.2 - a Administração podêrá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para iusHncar tal condut4 devendo anulá-la
por ilegalidade, de oflcio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e deüdamente
fundamentado, nos termos do artigo 18 do Decreto no 3.555/20OO;
14.3 - decairá do direito de impugnar os termos deste edital o interessado que a tendo aceitado sem objeção,
venha, após lulgamento desfavorável, apresentar falhas ou irregularidades que o viciem;
14.4 - a participação nesta licitaçâo implica na aceitação plena e irrevogável das respectivas exigências e

condições, bem como na obrigatoriedade do recebimento da Nota de Compra e ou Nota de Empenho, no prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis;
14.5 - O Pregoeira, em qualquer momento, poderá promover diligências obietivando esclarecer ou
complementar a instrução do processo;
14.6 - não serão considerados motivos para desclassificação, simples omissôes ou erros materiais na proposta
ou da documentâção, desde que sejam irrelevantes e não pre,udiquem o processamento da licitação e o
entendimento da propostá, e que não Rram os direitos dos demais licitantes;
14.7 - as normas disciplinadoras desta licitafro serão sêmpre interpretadas em favor da ampliação da disputa
entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a finalidade e a segurança do
fornecimento dos materiais;
14.8 - na hipótese de ocorrer lapso do licitante e o mesmo colocar a declaração de atendimento aos requisitos
de habilitâção, bem como qualquer outro documento pertinente à proposta de preços dentro do envelope de
habilitâÉo, ou vice versa, o respectivo envelope será entregue ao representante do licitante que estará
autorizado a abri-lo e retirá-la, Lacrando-o em seguida, uma vez que citâdo documento se encontra no recinto,
aplicando-se por analogia o disposto no subitem 4.5 acima;
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14.9 - o adiudicatario obriga-se a aceitar, nas mesmas condições da proposta, os acréscimos ou supressões do
valor inicial atualizado do obieto da presente licitação, nos termos do arL 65, § 1q, da Lei n" 8.666193;
14.10 - os casos omissos nesta licitâção serão resolvidos pelo Pregoeira, que se baseará nas disposições contidas
nas legislaçôes citãdas no preâmbulo dêste editâl;
14.11- os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com vista franqueada aos
interessados na iicitação;
1.4.1.2 - a não-regularizagão da documentação, no prazo previsto no subitem 6.2.1. acima, implicará decadência

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no item 13 acima, sendo facultado a Administração
convocar os licitantes remanescentes na ordem de classifica@o, para a assinatura do contrato, ou revogar a

licitação.
14.13 - o extrato de aviso desta licitação estará publicado no Diário Oficial do Estado do MA

lnformações adicionais poderão ser prestadas pelo Pregoeira na sala da Comissão Permanente de
Licitação nos horários de funcionamento da Prefeitura Municipal de segunda a sexta-feira das 08:30 às 12:00
horas,

São Bernardo - MA,03 de fevereiro de 2020.

A. LIMA
tra

oel lesus Silva de Sousae

Secretário de Administração

Á 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 8
ESTADO DO MARANHÂO

PM .FOLHANO

PR0CESSogOioolc*g-_
qODÂLIDADE ??/ Ç2..P

PRAÇA BERi!ÂRDO COELHC DE ALMEIDA iio 862 - CETITRO -
CNPJ: 06.125.389/O001-88

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OtslETO

O presente Pregão Presencial tem como obieto REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual fornecimento de
equipamentos de informátic4 a fim de atender a demanda das atividades das secretarias Municipais do
Município de São Bernardo, Estado do Maranhão.

1.2 - São Órgãos participantes deste REGISTRO DE PREÇO Secretaria municipal de administragão, Secretaria
Municioal de Educação, Fundo Municipat de Educação, Secretaria municipal de Saúde. Fundo municipal de saúde
e secretaria municipal de assistência social.

JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição de se faz necessária para melhoramento dos equipamentos de informática utilizados em diversas
Secretãrias do Município, considerando o desgaste natural decorrente do uso diário destes equipamentos e

tâmbém pelo fato de alguns equipamentos se tornarem obsoletos tendo em vista os constantes avanços na área
de informática, e para equipar os novos colégios que serão inaugurados no municÍpio.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E MODALIDADE LICITATóRIA

3.1. A contrâtâção, objeto deste Termo de Referência, deverá ocorrer por intermédio de Pregão, cujo tipo
presencial pâra Registro de Preço será devidamente justincado pela pregoeira designado para o certame.
Ademais tem amparo legal, integralmente, nas Leis Federais na 1O520 /2O02 e na 8.666/L993, Lei
Complementar nq lZ3l?006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condiçôes e exigências descritas
no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis as assunto.

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
PLAN ILHAS ORÇAMENTARIAS:

NR PRODUTOS tINI) QTD VLR

UNIT

VLR
TOTAL

1 Cabo hdmi 3mt Und 20 Âq r') 1 ?Í',r4 4ô

Cabo para impressora usb 3rnt. Und 20 47 ,67 953,33

3 Cabo v8a 3mt - Und 20 43,44 868,87

4 Cd-r; caracterÍsticas gerais: compact disc tipo cd-
r;capacidade de 700 m6 no mÍnimo;suporte a

velocidade de gravação de 12x

Und 1500 4,35 6.520,00

5 CPU contendo: processador dual core, sétima
geração, memoria de 4 gb ddr4, Windows 10, hd
de 500 gb sata 7200 rpm midia optica - multimidia,
2 baias com gravador e leitor de dvd modem rede
10/10O mouse com leÍtor óptico, sem monitor

Und 50 2.533,38 t26.66A,A3

6 CPU contendo: processador i3, sétima geração,4gb
de memoria, hd 5009b, fonte 600w, windows 10,
gravador cd/dvd, leitor de cartão, teclado ps2,
mouse ps2, sem monitor

Und 50 t.964,29 | 9A.2U,33

7 CPU contendo: processador i5,4gb de memoria, hd
5009b, fônte 600w, windows 1Q gravador cd/dvd,
leitor de cartão, teclado ps2, mouse ps2, sem

lmonitor

Und 50 2.45 5,38 t22.7 69,00

I CPU contendo: processador processador i5,8 gb de
memoria, hd 50ogb, fonte 600w, windows 10,

Und 50 2.550,83 L27.54t,50

---l
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gravador cd/dvd, Ieitor de cartão, teclado ps2,
mouse ps2, monitor de 21 "

9 Conector rj45 cat6 pct/100 und Pct 100 59,75 5.975,33

10 Dvd-r gravavel4,T gb 120 min - Und 1000 4,75 +. / 5J,J J
11 Fct.kili?.d^r Aô I (nÍr r,. I In?l I) I ?AA A1

L2 Estabilizador de 2.000 va Und 100 1.303,75 130.375,33

13 Estabilizador de 1.000 va Und 100 674,O0 67.400,00

1,4 Módulo isolador de 500 und 100 454,08 45.408.33

15 Módulo isolador de 1000 und 100 803,4i 80.340,67

1.6 Módu!o isolador de 2000 und 100
I

1 1al? 27 1tn??7??

t7 Computádor modelo ALL In One. Tela de 19",
fullHD, processador I3,4GB RÁM, 500HD -

und 100 4.903,38 490.338,33

1B Computador modelo ALL ln One. Tela de 19",
fullHD, processador 15, 4GB RAM, lTB

und 100 5.762,67 57 6.266,67

79 Filtro de linha com 6 tomadas Und 20 63,59 7.277,73

2U l-ita epson lx35U Und 5U 39,49 t.974,67

2l Hd externo 500gb 2.5 - Und 20 458,47 9.t69,47

22 Hd externo 1TB - Und 20 564,09 LL.281,57

23 Impressora multifuncional jato de tinta com
tânque imbutido eco tânkepson 13150

Und 100 1.883,57 188.357,33

24 I m nroccnra l,côr m,,llif,,h.i^h,l m^n^.r^hâtim

Velocidade de impressão e cópia até 30 ppm
resolução de 2zl00x600 dpi, wireless, impressora,
copiadora, scanner e cilo mensal ate 10.000 pag -

Und 100 , aloí 02
^nq 

1q? 2?

lmpressora laser multifuncional monocromática.
Velocidade de impressao e cópia ate 42 ppm,
rp<nlrrein 17n0v1?nn dhi wirêlê§< imnrêss2n

duplex, ciclo de trabalho mensal ate 50.000 pag. -

Llnd 100 507.991,33

Impressora multifuncional brother laser
dcpb753Sdw.ciclo de trabalho mensal de até
50.000 pag.ciclo de trabalho mensâl maximo até
15.000pag.impressão duplex.velocidade maxima
de impressão até 36nnm.

100 4.?L3,39 42t.334.67

27 Impressora multifuncional brother laser mono
dcpl5602dntn3,+42.ciclo dê trabalho mensal de até
50.000 pas

Und 100 3.998,95 399.895,00

2A Multifuncional velocidade até 35 ppm, até
50.000pgs, saída de papel 150 Íolhâs, impressào
êm frêntê ê vêrs.r âlttnmári.n nroceçsadnr t GHz,,

resolução de impressão: qualidade 1200 X 1200dpi
memória 1,5G8, conectiúdade USB, lnternet e Wi-
Fi

20 2.809,91 56.19A,27

29 Modem roteador adsl2+ - Und 100 336,00 33,600,00

30 Monitor de 15,6" led - Und 100 618,49 6L844,67

31 Monltor oe lv,5 led - uno 100 75i,ah / 5.tó5,ô /
32 Monitor de 21,5" led Und 100 t.2L9,93 1,2L.993,33

33 Mouse ótico usb - Und 150 45,L2 6.768,00

34 Mouse ótico sem fio com - Und 100 7L,5L 7.151.00

35 Mouse ótico bluetooth - Und 100 r45,37 t4.537 ,OO

ivíouse ps2 úpiieo e/scr cri ullu 1ó,)U +.JJJ,UU

37 Nobreak de 1.200 va - Und 50 t.o78,72 53.936.00

3B Nobreak de 1.500 va - Und 50 1.555,43 77.77L,67

--l

I I

I I
I I

I

5.079,911

l"'l
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DAS OBRIGAÇÔES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deverá fornecer o material conforme a demanda do CONTRATANTE, com as especificações do
contrato, mediante Ordem de Fornecimento;
Responsabilizar-se pela entrega do material no prazo determinâdo;

39 Notebook processador i7, oitava geração, sistema
operacional; windows 10, memória ram de 4 gb
ddr2, hd de 500 gb, mídia óptica, multimídia
gravador e leitor de dvd modem ethernet (sd
momori) stchk rede s/ fio

Und 50 6.593,27 329.663,67

40 Notebook processador i7, oitava geração, sistema
operacional: windows 10, memória ram de 4 gb

ddrZ, USSD, SATA de 500 gb, mídia óptica,
multimídia gravador e leitor de dvd modem

' ethernet [sd momori] stchk r-ede sl fio -

Und 50 5.288,72 264.436,00

41 Notebook processador i3 sistema, Sétima geração
operacional: windows 10 , memória ram de 4 gb
dd12, hd de 500 gb, mídia óptica, multimídia
gravador e leitor de dvd modem ethernet (sd
momoriJ stchk rede s/ fio

Und 50 3.609,81 1AO.490,67

42 Notebook procêssador i3 sistema, Sétimâ geração
operacional: windows 10 , memória ram de 4 gb
ddr2, USSD, SATA de 500 gb, mídia ópüca,
multimÍdia gravador e leitor de dvd modem
etàernet (sd momori) stchk rede s/ fio -

Und 50 3.756,08 ta7 .ao4,t7

43 Notebook processador i5, sistema séüma geração
sistemâ operacional: windows 10, memória ram
de 4 gb ddr2, hd de 500 gb, mÍdia óptica,
multimÍdia gravador e leitor de dvd modem
ethernet [sd momori) stchk rede s/ fio

Und 50 4.907,72 245.386,00

44 Notebook processador i5, sistema sétima geração
sistema operacional: windows 10 , memória ram
de 4 gb ddrz, USSD, SATA de 50O gb, mÍdia óptica,
multimÍdia $avador e leitor de dvd modem
ethernet (sd momori) stchk rede s/ tio -

Und 50 6.378,33 3ta.9L6,67

45 Pen drive 16 gb - Und 250 51,56 12.890.83

Projetor data show pj x23,10 3000 lumens, hdmi,
3d, xga -

Und 20 3.823,05 7 6.467,O7

Tela de projeção retráül 2,40 X 1,80 Und 3 3.929,52

4R Roteador wireless l SOmbns - Ilnd 40 't)^ 9.1 4.99?.,53

49 Roteador wireless 300mbps - Und ,10 L79,69 7.187,47

50 Roteador wireless 450mbps - Und 40 304,55 t2.taz.t3
51 Switch 16 portas 10/100 mbps mdi/mdix bivolt - Und 30 738,79 22.763,80

52 Switch 24 portas fast ethernet Und 30 2.O79,33 62.380,00

53 Tablet m10a 39 android 7.0 dual câmera 10" - tln d 200 974,55 794.970.67

54 Tablet tab a, sm- t515, memória interna de 32 gb,

zgb ram, telâ 10.1
Und L.407 ,33 24t.466,67

55 Teclado usb padrão abnt slim tlnd 200 64,00 12.800,00

56 Tela de proieção 150x200 ^ Und 30 755,O2 22.650,60

57 Scanner de mesa com alimentador de folhas
automátrca, modo de digrtailzaçao: cores, clnza,
preto e branco, Resolução optica:600 dpi,
Capacidade alimentâdor: até 60 folhas, Resolução
de saída: 150-200-240-300-zl00-600dpi

Und 20 3.866,56 77.337,20

6.499.233,92

! I
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Realizar os serviços de impressão com material de primeira qualidade;
Executar a entrega à medida que forem solicitâdos pela CONTRATANTE;
Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo CONTRATANTE, atendendo prontâmente a

todas as reclamações;

OBRiGAçÕES DA CONTRÂTNTE:
(a) Efetuar o pagamento à empresa de acordo com o prazo e forma estabelecidos no Edital.
(b) Atestar a inexistência de falhas e imperfeições no material fornecido.

DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRIA:
As despesas com a execução deste contrato correrão, à conta de créditos orçamenüârios consignados no
Oi çatrenlo para o exelcício, tia categolia ecoliôrrrica de Despesa de Cdpitnl, Eierncuto de Despesa 339039.000

PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA

v 0s produto serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da CONTRÀTÁNTE e deverão
ser entregues em até 15 dias após a ordem de fornecimento/pedido, na sede do município de São Bernardo;

5.2. As entregas serão parcelas de acordo com a necessidade

A Fiscalização e aceitação do ob.ieto será do órgão responsável pelos atos de controle eadministração do contrato
decorrente do processo de licitação, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante
Portária. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e prazo de
t,.iiâ,,1ô a^c môcmôc,

5.6. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo com as especificações exigidas,
estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos
cujos preços uniLários excedam o valor médio encontrado no mercado.

5,7, 0 !"efehimentô se efetivará nôs segttintes termns'

5.7.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

DO PAGAMENTO

\-, Os pagamentos devidos serão con[orme requisifro e entrega dos produt]ot ou seja, de modo parcelado.

A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal/Fatura com descrição do objeto e quantidade discriminada e

acompanhada da requisição dos mesmos

0 Pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da empresa, ficando a

CONTRATADO ciente de que as certidões apresentadas no ato da contratação deverão ser renovadas no prazo
de seus vencimentos.

A CONTRATANTE se obriga a efetuar o pagamento nas condições estabelecidas;

O pagamento será realizado mediante emissão de nota fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega e aceitação
dos produtos;

Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir de
sua reapresentâção, desde que devidamente regularizados;

6.5. No caso de aplicação de alguma multa o pagamento ficará sobrestâdo até a integral quitação da mesma. A
CONTRATANTE poderá se âssim entender, descontar o rralor de multas por ventura aplicadas, em quaisquer
pagamentos que realizar à CONTRATADA.

VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÂO
o Prazo de Vigência da Ata de Registro será de 12 meses a contár de sua publicaçâo

I



PM .FoLHA N'.-**-
C] 5-_tl'DEÊÊrFrtD^ ltaatttatD^a ttE cirl D

ESTADO DO MARÂNHÂO

PROCESSO c t
MODALIDADE

PRÂçA BERÍ'IARDO COELHO DE ALtrlEiDA No 862 - CEÍ{TRO -
CNPJ: 06.125.389/OO01-88

i ríA

PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

8.1. Os itens deste TERMO DE REFERNCTA" a serem contratados após regular procedimento licitatório, serão
obieto de acompanhamento, controlq fiscalização e avaliação por servidor:

8.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de reieitar no todo ou em pârte o obieto do CONTRATO, se em
desacordo com as especiRcações e as cláusulas contratuais;

8.4. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao obieto do CONTRATO devêrão ser prontamente atendidas
pela CONTRATADA sem ônus para a CONTRATANTE.

.- 
DAS INFRAÇÔES E DAS SANçOES ADMINISTRATIVAS

9.1. A disciplina das iníraçôes e sanções administrâti','ês aplicáveis no curso da licitação e da contrâtação é

aquela prevista no Editál.

São Bernardo(MA),03 de fevereiro de 2020.

[i--^-l âô Iôc"c §ih,a Aô C^r'..

Secretário do administração

ElizadosSALima
Pregoeira /PMSB/MA

it

I

I

8.2. 0s atos previstos no item anterior serão exercidos no interesse da administração púbiica e não exciuem e

nem reduzem a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros por qualquer irregularidade e,

na sua ocorrência, não implica em co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes ou prepostos;
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Estando de acordo com os termos do ato
convocatório e com a legislaçâo nele indicada,
propomos os valores acima com validade da
propostâ de _ dias, com
pagamento através do Banco 

- 

Agencia ne

- 

COMC na na Cidade de
Cidade-UF,

DESCRIÇÃO DOS ITENS

d d 020.

VALOR
UNITARIO

VALOR
TOTAL

I'I'EM ESPECIFICAÇÃO MARCA QUANT.

01

02
03

Valor Total da Propostâ: R$ 

-(valor 

por
extenso). Prazo de Entrega
Nome por extenso do representante
lepal: RG no.

CPF/MFr
CARIMBO E ASSINATURA

DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA.

ns

I

_=_____r 
I

CESS0_.llOi_os_,Lrli

CÍtPlr 06.125,389/0001-88
í _,

ANEXO II IPAPELTIMBRADO DA EMPRESA)

I

t

I
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ANEXO III

MINIITA DE CARTA DE CREDENCIAMENTO

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESAJ

A PREFEITURA MUNICIPÁL DE SÃO BERNARDO.MA.
REF. EDITAL DE LICITAÇÃO PUBLICA

MODALTDADE DE PREGÃO Ne,O72/2020
- TrPO MENOR PREÇo POR ITEM.

Nós, abaixo assinados, nomeamos e credenciamos o (aJ Sr (a). portador(a) do R.G nq.

urrii 

-ã 

rrusrrPrrsrrr@r rurrrud l lrLr
SÃO BERNARDO, a fim de participar dos trabalhos de abertura das Propostas e Documentos Complementares
de Habilitação para o Pregão Presencial 5Xp 1.10. 

-/2020, 
marcado para o dia J -J2o20, às 08:00 horas,

o(a) qual tem amplos poderes para representâr a empresa outorgante, formular ofertas e lances verbais,
negociar preços. declarar a intenção de interpor recurso, renunciar ao direito de interposição de recursos e

praücar todos os demais atos pertinentes ao certame. Local 

-lJ -Assinatura 
do representante legal sob

--.i-h^ DÍ]. í- D§. l. I\lDt /lIÇ Àa am-.-.-

OBS. Deverá ser reconhecida a firma em caso de representação por meio de procuração particular.

Assinatura do Representante Legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

rM 
- 

+oLliA rf

IDALIDADE-}ifIÊi,
II

I

I
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a'ia

ANEXO IV

M0DELO DE DECLARAÇÁO (Empregador Pessoa JurÍdica) (papel ümbrado da empresa)

A PREFEITURA MU N ICIPAL DE SÂO BERNARDO-MA.

Rêl Editâl de LieitaÉo nâ Modâlidâdê Pregãô

Ne. 012/2020- Tipo menor preço por item.

DECLARAÇÃO

A CNPf nsinscrita no

MunicÍpio/Estado
sediada na ne Bairro 

- 

CEP _
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a)

portador da Carteira de Identidade na. SSP_e
do CPF nq. abaixo assinado, em cumprimento ao solicitado no Edital de
Pregão Presencial SRP nq.012/2020, DECLARA, sob as penas da Lei, que:

- Esú cietrte ria oi-rt igaiot iedade de dcclai ai a supeivciiiência r.le Íatus itnpeditivos da habilitação;

- Não possui em seu quadro de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trâbalho noturno,
perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz,
a partir de 14 (quatorzeJ anos, nos termos do inciso XXXIII do arL 7q da Constituição Federal e lnciso V, Art 27
da Lei 8666/93.

- Não possui em seu quadro de pessoal servidor público do Poder Executivo Municipal/Estadual exercendo
funções técnicas, comerciais, de gerenci4 administração ou tomada de decisão, (inciso IIl, do arL 9q da Lei
8666/93 e inciso X, da Lei Complementar na. 04/90), inexistência de fato superveniente impeditivo de
habilitação, na forma do § 2", art. 32, da Lei ne.8666/93:

rrh.. N^ -.c^,{ô mi-r^-ômhrôc, .l- ^^-,,-^^ h^rrô ^,,ô h^. rôrm^c.lâ I C 1)'l.l)nÍlA naccrrir alorma

restrição na documentação refercnte à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na
supracitada declaração.

Local e data

Assinah!!'a do Representântê I.egal soh carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

I
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ESTADO DO MARANHÃO
ÍyIODALIDADE

PRÂÇA BERT{ARDO COELHO DE ALniEiDA No 862 - CEIiTRO -
CÍ{PJ: O6.125.389/0O01-88

ANEXO V
REQUERIMENTO DE BENIFICIO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E DECLARAçÃO PARA MICROEMPRESAS E

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(Lei Complementar 123 /20O6.)

§§Eu, portador (a) da Carteira de [dentidade R. G. ne

edoCPF/MFna..representantedaempreSa-CNPl/MFna.
sr.riicitatlus ria cr.riidigáo de rllICRüETIIPRESASEi"I EMPRESA DE PEQUEiiO PORTE,

quando da sua participaÉo na licitação, modalidade de Pregão Presencial 5pp n0 J2020, seja dado o
tratamento diferenciado concedido a essas empresas com base nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar ne.

L23 /2006.

Declaramos ainda. que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos inclsos do § 4e do attigo

Como prova da referida condição, apresentamos em documento anexo, CERTIDÃO emitida pela Juntd
comercíal para comprovação do condÍção de ,íicroempreso ou empresa de Pequeno Porte no Iorma,

- 

de 

- 

2020.

Assinatura do ropresentante legal sob carimbo
RG:

CPF/MF
CNPI/MF da empresa

PARA-

I

I



PM .IOLHAN'

EDEEETÍa tDl ttt tNÍt ÍD^ I arE ê^at a PROCESsO

DALIDADE P12 /ÇAP--.
E§pprn*ancoTrua

ANEXO VI

(MoDELo DE DECLARAçÂ0 DANDo CIENCIA DE QUE CUMPRE PLENAMENTE oS REQUISITOS DE
HABILITAçÂo]

Declaramos em atendimento ao previsto no Edital de Pregão ne. 

-/2O2o,que 
cumprimos plenamente

os requisitos de habilitação exigidos para pârticipâção no presente certame.

fusinatura e Carimbo Representante Legal

ESTADO DO MARANHAO
PRÂÇA BERNARDO COELHO DE ALiIEIDA i{O 862 _ CINTRO

CilPl: 06.125.389/ooo1-88

I
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ANEXO VII

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nq. 

-/2020
pREGÂo pREsENC,4l 5pp 1.10. _/zozo

pRocESSO ADMrN'tr^411y9 No. _/2020

VALIDADE: 12 (doze) meses contados a partir da data de sua publicaÉo no Diário Oficial do Estado do
Maranhão.

Pêlo pres€nte instrumento, o MunicÍpio de São Bernardo, Estado do Maranhão, com sede
administrativa na Prefeitura Municipal, localizada nâ Na Pça Bernardo coelho de Almeida 863 - Centro - São
Bernardo-Ma, inscrito no CNPj sob o n.. 06.125.389i 0001-88, representado neste ato pelos gestores:
responsável 

- 

RESOLVE, registrar os preços da empresa inscrita no CNPI sob o
nq com sede na CEP: 

- 

cidade
representada pelo nas quantidades estimadas na secção quatro desta Ata de Registro
de Preços, de acordo com a classificação por elas alcançada por item, atendendo as condições previstas no
instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas
consldlltes da Lei n!.8.666/93, Lei ne. i0.520/2002, Lei Corlplenreiital' n!. 123/2006 e suas alteraçôes, e enr
con[ormidade cr-rm as disposições â seBuir:

1. DO OBIETO

1.1 - A presente licitação tem por obleto o Re8istro de Preços para futura e eventual fornecimento de
EqurPc"'E rvs Pc,o drE,'\rEr qE Lqurclou uu rrurrLrPru
conforme condições e especificações constantes nesta Ata, no Edital e seus anexos.

1.1.1 - Este instrumento não obriga aos ÓRCÃOSEU ENTIDADES a firmarem contrataçôes nas quantidades
estimadas, podendo ocorrer licitações especiÍicas para aquisição do(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo

.*- assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

2. ADESÃO DE ORGÃOS NÃO PARTICIPANTES

2.1 - A Ata de Regrstro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da
Administração inclusive autârquias federais, estaduais ou municipais de órgãos públicos, estatais ou ainda de
regime próprio que não tenha participado do certame licitatório mediante previa consulta ao órgão gerenciador.

2.2 -. Os órgãos e cntidadcs que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Preços, deverão manifestâr seu interesse iunto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique
os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticadoi obedecida a ordem de classificação.

2.3 - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
nntar npla â.êitârân ort nãn dn fôrnp.imêntô indênêndentemênte dô< ntrantitativÍrs ree,istrâdns pm Ata, de<de
que o fornecimento não preiudique as obrigações anteriormente assumidas.

2.4 - As aquisições ou contratáções adicionais, não poderão exceder, por órgão ou por entidade, a 500/0

Icinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços durante sua vigência, e ainda
o quantitâtivo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos
participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que, desde que devidamente
comprovada a vantagem e o cumprimento das exigências da legislação vigente

3. DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

--

I
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3.1 - 0 gerenciamento deste instrumento caberá a Prefeitura Municipal de São Bernardo - MA.

3.2 - A Presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação no lornal Oficial do
Estádo/MA.

3.3 - A SECRETARIA/ÚRGÃ0SEM tjNTIDADEs parricipanres desta Ata de Re8isffo de Preços sáo: Gabinete do
Prefeito; Secretaria Municipal de Obras Infraestrutura Urbana e Rural; Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria Municipal de Educação; Secretaria Municipal de Administração;
Secretaria Municipal de Administração; Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento; Secretaria de
Assistência e Desenvolvimento Social; Sccretaria de Cultura, Esportes e Lazer;

4. DA CONTRÁÍÚ

4.1 - O preço a quantidade e a especificação dos serviçosem produtos registrados nesta Ata encontram-se
indicados na tâbela abaixo:

QTDE DESCRTçÃO
DO ITEM

EIIíPRESA UN MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

5. DA ENTREGA

5.1 - Os itens registrados deverão ser executâdos conforme termo de referencia do Edital de forma fracionada
(se necessário) e conforme forem solicitados pelo setor competente.

5.2 - O prazo miiximo para entrega será diário conforme solicitação e pedido efetuado pelo departamento de
compras ria Pre[eitura Municipal de São Bernardo - MA.

6. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA

ô1 - Executar o fornecimento dentro dos padrões estahelecidos pela Prefeitura Municipal, de acordo com as

\-, especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuÍzos decorrentes do descumprimento das
coudições es'r,ai.reiecidas.

6.2 - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam
a atender prontamente, bem como dar ciência mediatãmente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execuÉo dos atos de sua responsabilidade;

U.J - rlUlltUVCI LUUOS US lllclOs llCLeSsdllUS.l B.ll.lllLld Lld PlElld UPtrcLrulldlludlle UV lul rltLll llÉ11tur lllllUSlvC
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

6.4 - A íalta de quaisquer itens cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser
alegada como motivo de força maior Bara o atraso, má execução ou inexecução dos seryiços obieto deste edital
e não a eximirá das penalidades a que esta süieitâ pelo não cumprimento dos prazos e demais condições aqui

6.5 - Comunicar imediatâmente a Prefeitura Municipal qualquer alteração ocorrida no endereço, contâ bancária
e outras iulgadas necessárias para o recebimento de correspondência;

6.6 - respeitâr e fazer cumprir a tegislação de seguranqa e Administração no trabalho, previstas nas normas
rádIlâmôhtââ^.âc norriÉôntôc.

6.7 - Fiscalizar o perfeito cumprimento do lornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus
decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por está Prefeitura;

PROCESS0lqtreqL§_L5
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6.8 - Indenizar terceiros e/ou à própria Prefeitura em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte,
pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas
preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais ügentes;

6.9 - A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressôes que
se iizerem necessánas, até o limite cie 25ouo {vinte e clnco por cento] do valor rnrcial atualizado do ob;eto
adjudicado, devendo supressões acima desse Iimite ser resultantes de acordo entre as partes;

6.10 - Fornecer os produtos conforme estipulado neste edital e de acordo com a proposta apresentada;

6.11 - O atraso na execução caberá penalidade e sanções previstas no item 12 da presente Ata.

7, DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1 - Convocar a licitante vencedora para a retirada da Ordem de Fornecimento dos itens registrados;

7.2 - Fornecer à empresa a ser contratada todas as informaçôes e esclarecimentos que venham a ser solicitados
reiativamente ao objeto deste Ediial;

7.3 - Efetuar o pagamento á empresa nas condições estabelecidas neste Edital;

7.4 - Notificar por escrito, à empresa contratada, toda e qualquer irregularidade constâtada durante o

recebimento do obieto;

7.5 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação e

qualquer obrigação. Esse fato não sení gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização moneúria;

7.6 - Nào haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;

l,l - Ílsadltz.n d cÀeLuçao u.ts uur lB<rçues dssurrlruá5 PEru rulrrr dlduu.

8, DO PAGAMENTO

8.1 - O pagamento será efetuado até 30 dias após a emissão da nota fiscal devidamente atestada pela Secretaria
l.-, responsável;

8.2 - O Contratado/fornecedor deverá indicar no corpo da Nota Fiscal/fatura, descrição do item fornecido, de
acordo com o especificado no Anexo I e sua proposta de preço.

8.3 - Caso constâtado alguma irregularidade nas notas fiscaisem faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correçÕes, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo o pagamento realizado
--Á. - .^--.^.--t--à^,-l-- ^ ^r.. Ê.-i.ô'- f.t"F-cqPvJ u , !qp, rJL 'rÉtqv uuJ rlvqJ IJlq

8.4 - Nenhum pagamento isentárá o FORN ECEDOR/CONTRATADO das suas responsabilidades e obrigações,
nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

8.5 - O Contratânte não efetuará pagamento de titulo descontâdo, ou por meio de cobrança em banco, bem como,
ac a,,- faram hâd^.iâ.1^c.^m fôr.êir^< n^r inlêrhÁdia da nnoracãn dê "fãr-tnrihó,".

8.6 - As despesas bancárias decorrentes de transferência de valores para outras praças serão de
responsabilidades do Contratado.

9. DO REATUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 - Os preços registrados manter-se.ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a

revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico financeira inicial deste instrumento a partir de

determinação municipal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.
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9.2 - Os preços registrados que sofrerem revisão nâo poderão ultrapassar os preços praticados no mercado,
mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente
no mercado à época do registro;

9.3 - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a Prefeitura solicitará ao fornecedor,
mediante correspondêncla, reduçâo do preço registrado, de lbrma a adequá-la.

9.4 - Fracassada a negociaÉo com o primeiro colocado a Prefeitura poderá rescindir esta Ata e convocar, nos
termos da legislação vigente, e pelo preço da primeira, as demais empresas com preços registrados, cabendo
rescisão desta ata de re8istro de preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.5 - Será considerario compatÍveis com os de mercado os preços regisrados que forem iguais ou inferiorês à

média daqueles apurados pela Prefeitura.

10. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

10.1 - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações;

a) Quando o fornecedor não ormprir com as obrigações constnntes no Edital e nessa Ata de Registro de Preços;

b) Quando o fornecedor der causa a rescisão administrativa da Nota de Empenho decorrente deste Registro de
Preços, nas hipóteses previstas nos incisos I a Xll, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93;

c) erl quaiquer liipóteses de execução tutai ou parcial da r equisição7'pedido dos produtos decolr ente deste
registro;

d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

e) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justincadas;

f) descurnprir qualquer dos itens da cláusula sextâ ou sétima.

10.2 - Ocorrendo cancelamento do preço registmdo, o fornecedor será informado por correspondência, a qual
será iuntada ao processo administrativo da presente Ata.

10.3 - |lo caso de ser ignorado, incêrto ou inâcêssÍvêl o endereço do fornecedor, a comunicaÉo será fêitâ por
publicaÉo no Jornal Oficial do Estado/MA, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última
publicação.

10.4 - A solicitâçâo do íornecedor para câncelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela
Prefeitura, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas no Edital.

10.5 - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as aüvidades do Fornecedor, relativas ao
fornecimento do item.

10.6 - Caso a Prefeitura não se uülize da prerrogativa de cancelar esta Ata, a seu exclusivo critério, poderá
suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o Fornecedor cumpra integralmente a
.^n.li.ãô.ôntrltul ih fri h oi.l â

10.7 - A Atâ de Registro de Preços será cancelada automaticâmente nas seguintes hipóteses:

a) Por decurso de prazo de validade;

I 1 1 - ôs nrê.ô< ânrÊ<êntâdírs nâ nronosta ílêvêm inclrrir tnrloc o-ç r-ustos el.lesDe(as. ta!s cnmo: fUstos dire!.rS e

indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes,
lucro e outros necessários ao cumprimento integral do ob,eto desta Ata de Registros de Preços,

12. DAS PENALIDADES

I
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12.1 - O descumprimento iniustificado das obrigações assumidas nos termos deste edital, suieita à contratada a
multas, consoante o caput e §§ do arL 86 da Lei a.666 /93, incidentes sobre o valor da Notâ de Empenho, na forma
seguinte:

a) atraso até 05 (cinco) dias, multa de 02% (dois por cento);

bJ a partir do 60 (sexto) até o limite do 10a (décimo) dia, multa de 04% (quatro por cento], caracterizando-se a
inexecução totãl da obrigação a partir do 1le [décimo primeiro) dia de âtraso.

12.2 - Sem preiuízo das sanções cominadas rto arl 87, I. III e IV, da Lei 8.666/93, pela inexecução total ou parcia]
do objeto adiudicado, o Município de São Bernardo, através da Secretária Municipal de Administração poderá,
garantida a prévia e ampia defesa, apiicar à Contramcia muita de até l$o/o id,ez por cento) sobre o valor
adludicado;

12.3 - Se a adjudicatária recusar-se a retirar a nota de empenho injustificadamente ou se não apresentar situação
,-, regular no ato da feitura da mesma, garantida prévia e ampla detêsa, suieitar-se-á as seguintes penalidades:

i2.3.1. Muiia tie aLé i076 idez pr-rr cen[o) sobre o vaior acljutiicado;

12.3.2. Suspensão temporária de participar de licitâções e impedimento de contratar com o MunicÍpio de São
Bernardo, por prazo de até 02 fdois) anos, e,

12.3.3. Declaração de inidoneidade para licitâr ou contratar com a Administração Pública Municipal,

12.4 - A licitãnte, adjudicatária ou contratada que deixar de entregar ou apresentar documentâção falsâ êxigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou liaudar
na execução do contrato, comportar se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantida prévia e ampla
defesa Íicará impedida de licitar e contratar com o Município pelo prazo de até cinco anos e, se for o caso, o
Município de São Bernardo solicitará o seu descredenciamento do Cadastro de Fornecedores do Estado por igual
-^-í^r^ -^* ^-^i,.í-^ l^ ^^À^ -^-^l ^^--^-*^-l^-+^ -- a^-_- I^ l^,.Pr, ,vúv, rÉttr P, Ltu,.ú ud dlou PL,,a' Lw' 

' 
csPv,,uL

12.5 - A multa eventualmente imposta à contratada será automaticamente descontada da fatura a que fizer jus,

acrescida de juros moratórios de 1olo (um por cento] ao mês. Caso a contratâda não tenba nenhum valor a receber
deste órgão da Prefeitura Municipal de São Bernardo, ser-lhe-á concedido o prazo de 05 (cinco) dias uteis,

\- contados de sua intimação, para efetuar o pagamento da multa, Após esse prazo, não sendo êfêtuado o
.ô,,c â..l^c carãa aneaminharl^c ,^ Árôã^ n1.1 ^,,. .ôia ihc.rirl n. áiui?|. .rir,. ..1^

Município, podendo, ainda a Prefeitura proceder à cobrança iudicial da multâ;

12.6 - As multâs preüstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou
preiuízos que seu ato punÍvel venha causar ao MunicÍpio de São Bernardo.

L2.7 - Se a Contlatada não proceder ao recolhimento da rnulta no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da
intimação por parte da Secretâria Municipal de Administração e Planelamento, o respectivo valor será
descontado dos créditos que esta possuir com a Secretaria Municipal de AdministraÉo, e, se estes não forem
suficientes, o valor que sobejar será encaminhado para inscrição em Divida Ativa e execução pela Procuradoria
Geral do MunicÍpio;

12,8 - Do ato que aplicar penalidade caherá recurso, no prazo de 0S Ícinco) dias úteis, a contar da ciência da
inümação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-la devidamente
informada para a apreciaÉo e decisão superior, dentro do mesmo prazo.

13. DOS ILICITOS PENAIS

13.1 - As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão obieto de processo judicial da forma legaimente
prevista, sem preiuízo das demais cominações aplicáveis.

14. DOS RECURSOS ORçAMENTÁR|OS

IPM .FOLHAN'-
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14.1 - As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata de Registro de Preços, correrão à

conta de dotação orçamentária do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, ás quais
serão elencadas em momento oportuno:

15. DAS DISPOSrcÕES F]INAIS

15.1 - As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - Todas asalteraçôes que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo
a presente Ata de Registro de Preços.

ii .- vincuiam-se a esta Ata para fins de anaiise técnica, jurídica e ciecisão superior o E<iital de Pregào ne. J2020
e seus anexos e as propostas das licitantes classificadas.

III - É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação

\-, financeira, sem previa e expressa autorização da Prefeitum.

i6. DO FORA

16.1 - As partes contratântes elegem o Foro da Comarca de São Bernardo, Estado do Maranhão, como
competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente contrato, inclusive os casos omissos, que não
puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

i6.2 - e pol es'rar eur de acor'do, as paLtes fi i'nra r rr a pr esente ALa, enl 03 (tr ês) vias de igual teot e fr.rLttta pai'a u I tt

só efeito legal, ncando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do ArL 60 da Lei 8.666/93.

São Bernardo-MA, 

- 

de 

- 

de 2020.

MUNICÍPIO DE SÂO BERNARDO

Secletalios Municipais:

EMPRESA

-_, Sócio/Proprietário

PREGOEIRA

EQUIPE DE APOIO

TESTEMUNHAS:

CPT;

CPF

I
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PROCESSO ADMINISTRATIVO NA -..-.------.......--- CPL. PMSB/MA
Contrato na ------------------------ CPL- PMSB/MA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO:

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM UIDO, A
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO/MA E DO
OUTRO LADO A EMPRESA:

A PRf,FEITURÂ MUNICIPÁL DE SÂO BERNARDO, Pessoa lurídica de Direito Público Interno,
ir..ril, h^ rNDl hp ílÁ í2<2aQ/nílnl-aa .^h .ôaô ha D-. aô.n1r,l^ r^alh^.1- 

^lmôi.l1 
eÁ2 - r--r"^ §Ãn

BERNARDO - MA, dolavante denominada CONTRATANTE, neste ato, representada por,
5|llCllrE C UUllÍLl <tUU d LtU<IUC Ue --- , IU USrJ (IC sUaS du tUUIç!rC5 tCBdtS qUC lltts LU lCt C PUUCI CS

Vra celebrar com a empresa: --------- ..-; Inscrita no CNPI: -------------------------, estabelecida ---
------, rresie ato i-epleserttada pelo ---- ----- RG: -------------------- CPF: --
--, residente e domiciliado na Rua 0------- ---- domvante denominada

CONTRÂTADA, têm entre si justo e pactuado, nos termos conüdos na propostâ obieto do PP nq ------------, e

PROCESSo ADMINISTRATIVo Ns ---- - e da ATA DE REGISTRo DE PREços NR. 

-que 
se regerá

pela Lei n.e 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CúUSUIÁ PRIMEIRÁ ' DO OBTETO 0 prêsente CoNTRATO',êm por basê legal o PROCESSO ADHINISTRATM
Na ---------------------"- - CPL-PMSB, tendo por objeto -----------. lntegram o presente contrato,
independentemente de transcrição, o Edital seus anexos e a Proposta da Contratada. Conforme preceituar o artigo
55 inciso XI de vinculação ao edital de licitação ou termo que a dispensou ou inexigiu, ao convite e a proposta do
licitante vencedor.

CL4USULA SEGUNDA - DO VêJ.OR
OValorglobal pelos serviços do objeto contratual é de R$:
----), que inclui os tributos, encargos, frete ou despesas de qualquer natureza que incidam sobre o obieto do
contrato.

.úUSUIÁ TERCEIRÁ - DOS RECURSOS FINANCEIROS
\v- DOS TERMOS Dn REFERÊNC!Â: As despesas dêcorrentes da contratação da presente licitâção

correrão por conta de Recursos:

cú§UTÁ QUARTA . Dos AcRÉsIMos E SUPRESSÔES
A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se

fizerem necessários no fornecimento dos matedais, objeto deste contrato, até 25% (vinte e cinco) por cento do valor
inicial atualizado do contrato, em observância ao arL 65 § 1q da Lei 8.666/93.

CúUSULA QUINTA - Do PRÂzo DE TGÊNC|A
O presente contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e findar-se-á no dia -----/-------/-------, podendo
ser prorrogado, após manifestação das partes envolvidas, mediante Termo Aditivo, conforme artigo 57, inciso I, da
Lei ne 8.666/93, e suas alterações.

cúusulA sExrA - DA Fr§cÁrÁzAçÃo
A fiscalização do Contrato será efetuada por servidor designado pela Secretaria de -------------------- que poderá
a qualquer tempo, determinar o que for necessário à regularização da falta do fornecimento observando, bem como
propor a aplicação das penalidades previstas deste instrumento.

(

CúUSULA SÉTIMA . Do PAGAMENTo

I

I

I

I
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0 pagamento será efetuado após apresentação da Nota fiscal correspondente aos produtos adquiridos.iá a Nota
Fiscal deve está devidamente atestada pelo Setor Competente e será efeüvado no prazo de até 30 (trinta) dias
contados da data do atesto.

PARÁGRAXO PRIMEIRO - Os pagamentos, serão creditados em nome da CONTRATADA, mediante transferência
bancaria em conta corrente da CONTRÂTADA do Bânco -.-.-.----.---"-..---, Agência ------- Conta corrente -.-
-----------, uma vez satisfeitas as condiçôes estabelecidas neste Contrato.

PARr(GRAFO SEGUNDO - Qualquer erro ou omissão ocorrida na documentação Rscal será motivo de correçâo por
parte da CONTRATADA e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagâmento até que o problema seia
defi nitivamente sanado.

PARíGRAFO TERCEIRO - A cada pagamento realizado, a CoNTRATADA deverá comprovar sua regulârização
fiscal e com o Fisco Federal e com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Tal comprovação será feita
-lediante apresentação de Certidão negativa de debito - CND. Bem como, manter conforme artigo 55 inciso XIII da

,--rrigaÉo da contratada de manter, durante toda exesução do contrato. em compahbilidade com as obrigações por
eles assumidas, todas as condições de habilitação e qualincação exigidas na licitâção.

PA&íGRAFO OUARTO - A CONTRATANTE não pagará iuros de morâ por atraso no pagâmento, cobrado através
de documentos não hábil, total ou parcialmente, bem como por motivo de pendência ou descumprimento de
condições contrárias.

CUIUSUI,A OITAVA - DO REAIUSTE

^.'-l^.,-l^ 
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autorizado pelo governo Federal.

cúUsUIÁ NoNA. DAs oBRIGAcÔEs DA GoNTRATÂNTE
A CONTRATANTE obrigar-se-á:

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato;
h) Deslgnar um servidor da Secretaria Munlcipal de Administração qr,re será responsável pelo
acompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato. Ao servidor
designado, compete entre outras obrigações, verificar a qualidade, inviolabilidade das embalagens,
estado de conservação evalidade dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas a execução do contrato determinando o que for necessário a regularização das faltas
ou defeitos observados;

\J cl lornecer a qualquer tempo e com o Máximo de presteza. mediante solicitação escrita da
iOlfnlfnOl, informações adicionais, para dirimir duvidas e orienta-la em todos os casos
omissos;
d) As decisôes e proüdencias que ultrapassarem as competênciat do representante deverão ser
solicitadat a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes;
e) Receber o objeto do contrato na forma do arL 73, inciso ll, alíneas a e b da Lei 8.666/93.

cúUsut.Á DÉCIMÂ . DÂs oBRIGACÔES DA coNT A
O presente Contrato não poderá ser obieto de cessão ou transferência, no todo ou em parte.
A CONTRATADA obrigar-se-á a:

a) Entregar os serviços obieto deste contrato mediante emissão de Nota de Empenho ou Ordem
de Serviços e cronograma de entrega fornecido pela Secretaria Municipal de Àdministração, em
estrita observância a sua proposta e ao Anexo VI, observando a qualidade.

c) Manter preposto com anuência da Administração Municipal na localidade da prestação do
serviço para representiá-lo na execufo do contrato e prestnr esclarecimentos necessários ao
servidor designado para acompanhar e fiscalizar a execução do fornecimento, e a Secretaria
Municipal de AdministraÉo, quando solicitado;
d) Observar o horário do expediente administrativo, compreendido entre 08:00 h as 12:00 como
sendo o horário administrativo para tratar sobre o contrato e serviços, de se8unda a sexta-feira;
e) Cumprir fielmente o estabelecido nas clausulas e condições do presente contrato e de seus
documentos integrantes, com observância dos requisitos, bem como da legislaçâo em vigor para
perfeita execução do contrato;
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0 Arcar com todas as despesas, exigidas por Iei, relativas ao obieto do contrato respondendo pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, e comerciais resultantes da execução do contrato e outros
correspondentes;
g) Responder pelos danos causados diretamente a adminisEaÉo ou a terceiros, decorrê*tês de
sua culpa ou dolo na execução do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em
face ria fiscalização ou acompanhamento eietuario peia Secretaria Municipai de AdministraÉo;
h) Reparax corrigir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste contrato
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução.

cL/ísuIA DÉCIMA PRIMEIRA . DAs PENAUDADES
O descumprimento, total ou parcial, por parte da CONTRATADA" de qualquer das obrigações ora estabelecidas,
sujeiüt á a C0NTRATADA as satrções pr evislas iia Lei Fedet al ii! 8.6667'93, apiicaririo rrr.rs ai'ügos 61 a 8ô.

PARÁGRAFO PRIMERO - O atraso iniusüficado no cumprimento do objeto deste Contrato sujeitará a

'ONTRATADÀ à multâ de mora correspondente a 0,3olo [três centésimos por cento) ao dia, sobre o valor do

\-,rnecimento, até o [imite de 10olo [dez por cento].

PARÁGRÂFO SEGUNDO - Além da mulia indicada no pai'ágrafo anterior, a CCNTRATA}ITE poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRÂTADÀ na hipótese de inexecução totâl ou parcial do Contrâto, as seguintes sânçôes:

a) Âdvertência;
b) Multa de 10 o/o (dez por cento) sobre o valor do Contrato;
cJ Suspensão temporária de participâÉo em licitâÉo e impedimento de contratar com a
administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
C) DeclaraÉo de inidoneidade prr3 licir"x:' c'J contr3trr ccm c .qdministração Pública
enquanto pêrdurarem os motivos detêrminentes da puniÉo.
eJ As sanções previstâs nas alÍneas "a", "c" e "d" podendo ser aplicadas conjuntamente com a
prevista na alínea't".

PARÁGRAFO TERCEIRO - Após a aplicação de qualquer penalidade será feita comunicação escrita à CONTRATADA
e publicada no lorna! Oficial do Munlcrpio ou Estado orr DOU, constando o fundamento lega!, erclr-rÍdas os casos de
aplicação das penalidades de adverGncias e multa de mora.

cL(sUIÁ DÉCIMA SEGUNDA . DA REscIsÂO
A inexecução total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas

r lei.
\íonstituem motivos para a rescisão deste Contrato;

aJ - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificâções, projetos ou praTos;
b) - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especincações, proietos e prazos;
c) - a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comProvar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos
estipulados;
d) - o atraso iniustificado no inÍcio da obra, serviço ou fornecimento;
e) - a paralisação do fornecimento, sem iusta causa e prévia comunicação à C0NTRATANTE;

0 - a subcontratação totâl ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem,
a sessão ou transíerência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorpora$o não
admitidas no edital e no contrato;
g) - o desatendimento das determinaçôes regulares emanadas pelo servidor a comissão
designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, âssim como as Secretaria Municipal
de Secretaria Municipal de Administração;
h) - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotâdas na forma do § 1o do arr 67
destâ Lei Federal ne 8.666/93;
i) - a decretáção ou a instauração de insolvência civil;
i) - a dlssolução da sociedade ou ô falecimento da CONTRATADA;
k) - a alteração social ou a modincação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
lJ - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado a
CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

I
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mJ - a supressão, por parte da CONTRATANTE, comprat acarretando modificagão do valor
inicial do contrato além do limite permitido no § lq do aÉ 65 desta lei;
n) - a suspensão de sua execufro, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
inriependentemente rio
pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado a CONTRATADA, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja
normalizada a situação;
o) - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANE
decoucrites dos íottiecittrentos já t'ecebirios salyo erir caso de calaliiidade púirliea, gtave
perturbaÉo da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATADA o direito de optar pela
suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seia normalizada a situação;

,*eni(CmfO eTMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo,
assegurando o contraditório e a ampla defesa.

PARíGRAFO SEGUNDO - A rescisão deste Contrato poderá sêr:
a) determinada por ato unilateral e escrito da AdministraÉo nos casos enumerados nas
alíneas'a' a'i' desta cláusula:
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, desde
que haja conveniência para a CoNTRATANTE;
ir'.li.i.lhôhrô n^c rârm^c.1. lâôicl..à^

CL$ULA DÉGIMA TERCEIRA - Do RECEBIMENTo Dos PRODUTOS
Os serviços deverão ser entregues conforme Cronograma constante nos anexos planilhas orçamentarias, parte
integrante deste.

PARríGRÁFO PRTMEIRO - O objeto do cont-rato será receh!do çonforme Cláusula Décima, sendo qrre os serviçôs
que não satisfizerem as condições citadas na proposta e no edital serão recusados e colocados a disposição da
CONTRÂTADA, para serem corrigidos, dentro do prazo estabelecidos entre as partes;

PARÁGRÂFO SEGUNDO - A critério da Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO poderá ser concedido novo prazo
rra recebimento dos serviços rejeitádo. Ocorrendo a reieição pela 2a vez, o contrato poderá ser rescindido. A

\íoutRATaDA será notificada para regularizar no prazo Maximo de 15 (quinzeJ dias corridos, sob o risco de incidir
nas penalidades previstas no ArL 87 da tei n'8.666/93;

cúsulÁ DÉCIMA QUINTA - DAs AL'ITRÂçÔES
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, no caso previsto no art. da Lei n" 4.666/93

cúUsulÁ DÉCIMA sExTA. DA PUBLTCAÇÃo
Dentro do prazo de 20 (vinte) dias, contados da sua assinatura, a CONTRATANTE providenciará a publicação em
resumo, do presente Contrato.

cúUsulÁ SÉTIMA. Do FoRO
O foro da Comarca de SÃO BERNARDO no Estado do Maranhão, será o competente para dirimir dúvidas ou
pendências resultantes deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente instrumento
lavrado em 3 (três) vias de igual teor e forma, assinado pela partes e testemunhas abaixo.

SÃO BERNARDOIMA),

DDEEETTIaD^ lrl altlatarr a rrE êA^.EDI|A

ESTADO DO MARANHAO
PRAçÂ BERTIARDO COELHO DE ALT4EIDA NO 862 - CEiiTRO

CÍtPl: 06,125.389/0001-88 v

PR.EFEITURA MUNICIPAL DE SÂO BERNARDO
CONTRATANTE

I
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